SINSTAL CALL CENTER
13 de Abril de 2021

ASSEMBLEIA GERAL - SINSTAL CALL CENTER
Após os trabalhadores reprovarem as duas primeiras propostas vergonhosas para a Convenção Coletiva
de Trabalho 2020/2021, o SINSTAL encaminhou a terceira que será levada em Assembleia para
apreciação e deliberação dos trabalhadores das empresas signatárias do Sindicato Patronal. A reunião
ocorrerá
de
forma
virtual,
com
acesso
através
do
link:
https://global.gotomeeting.com/join/925375629, no dia 16/04/2021 (sexta-feira), de 09h às 12h.
O Sindicato salienta a transparência e a seriedade em que a Assembleia é conduzida, uma vez que, por
meio dela, a voz dos trabalhadores é ouvida e seu resultado deve ser respeitado. O SINTTEL-MG, bem
como os trabalhadores, não tolerará atos de intimidação e coerções por parte das empresas.
Frisamos também que o SINTTEL-MG foi insistente em cobrar melhores condições para os trabalhadores,
porém o SINSTALL foi irredutível.
Confira abaixo a nova proposta:
Para 2020:
PISO SALARIAL – R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), até 31/12/2020;
ABONO INDENIZATÓRIO (PISO) – Será concedido um abono indenizatório no valor de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais) em até 15 dias após a formalização da aprovação da proposta. Ficam
isentas do pagamento do abono indenizatório as empresas que já reajustaram o valor do piso da
categoria para o salário-mínimo nacional de 2020. O abono indenizatório será pago proporcionalmente
ao tempo trabalhado;
DEMAIS SALÁRIOS – Manutenção dos valores praticados atualmente, até 31/12/2020;
ABONO INDENIZATÓRIO (DEMAIS SALÁRIOS) – Será concedido um abono indenizatório de 18%
do salário nominal/base, sobre o salário de 31/12/2019, em até 15 dias após a formalização da
aprovação da proposta. Ficam isentas do pagamento do abono indenizatório as empresas que já
tenham realizado reajuste para o ano de 2020. O abono indenizatório será pago proporcionalmente ao
tempo trabalhado;
AUXÍLIO REFEIÇÃO E/OU ALIMENTAÇÃO / DEMAIS BENEFÍCIOS – Manutenção dos valores
praticados atualmente;
AUXÍLIO CRECHE – Manutenção dos valores praticados atualmente.
Para 2021:
PISO SALARIAL – R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), a partir da folha de pagamento/competência
Abril/2021;

ABONO INDENIZATÓRIO (PISO) – Será concedido um abono indenizatório no valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) em até 15 dias após a formalização da aprovação da proposta. Ficam isentas
do pagamento do abono indenizatório as empresas que já reajustaram o valor do piso da categoria para
o salário-mínimo nacional de 2021. O abono indenizatório será pago proporcionalmente ao tempo
trabalhado;
DEMAIS SALÁRIOS – Reajuste de 3,6% sobre os valores praticados em 31/12/2020, a partir da folha
de pagamento/competência Abril/2021;
ABONO INDENIZATÓRIO (DEMAIS SALÁRIOS) – Será concedido um abono indenizatório de 10,8%
do salário nominal/base, sobre o salário de 31/12/2020, em até 15 dias após a formalização da
aprovação da proposta. Ficam isentas do pagamento do abono indenizatório as empresas que já
tenham realizado reajuste para o ano de 2021. O abono indenizatório será pago proporcionalmente ao
tempo trabalhado;
AUXÍLIO REFEIÇÃO E/OU ALIMENTAÇÃO / DEMAIS BENEFÍCIOS – Reajuste de 5,45% a partir de
Abril/21, sobre os valores praticados em 31/12/2020. Ficam isentas do reajuste previsto acima as
empresas que já realizaram o reajuste no ano corrente;
AUXÍLIO CRECHE – Reajuste de 5,45% sobre os valores praticados em 31/12/2020. Ficam isentas do
reajuste previsto acima as empresas que já realizaram o reajuste no ano corrente;
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ITENS DA CCT VIGENTE.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA VIRTUAL DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS
DE CALL CENTER’S NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021 – SINTTEL-MG X SINSTAL/FENINFRA - O
SINTTEL-MG, entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em
telecomunicações, na base territorial compreendida pelo Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, e levando em consideração o estado da atual pandemia do Covid-19,
assim como as recomendações da OMS - Organização Mundial da Saúde, convoca todos os
trabalhadores, empregados das empresas de Call Center’s no Estado de Minas Gerais, a participarem da
Assembleia Geral Extraordinária, através de videoconferência pelo link amplamente divulgado:
https://global.gotomeeting.com/join/925375629. A assembleia ocorrerá no dia 16 de Abril de 2021,
tendo seu inicio às 09h00min em primeira convocação, e na falta de quórum mínimo necessário, conforme
estatuto da entidade, 30(trinta) minutos depois com qualquer número de participantes, tendo seu término
às 12h00min nesta mesma data. A assembleia apreciará e deliberará sobre a seguinte ordem do dia: 1)
Discussão e deliberação sobre a Proposta apresentada pelo Sinstal/Feninfra para firmar junto ao SinttelMG Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 2) Autorização para a Diretoria do SINTTEL-MG retomar
e retornar as negociações coletivas, ajuizar dissídio coletivo ou quaisquer ações que sejam necessárias à
defesa dos interesses da categoria profissional, caso rejeitada a proposta; 3) Deliberação e aprovação
sobre instalação em caráter permanente da Assembleia Geral Extraordinária; 4) Aprovação da realização
da assembleia virtual, suprindo a omissão estatutária quanto ás condições de convocação e realização de
assembleia em estado de calamidade publica e/ou Pandemia de Covid-19, em atendimento ás
recomendações da OMS - Organização Mundial da Saúde e decretos do governo do estado de Minas
Gerais; 5) Outras deliberações pertinentes e que se faça necessária. Belo Horizonte, 13 de Abril de 2021.
Roney Ilídio - DIRETOR DE COORDENAÇÃO GERAL SINTTEL-MG.

